
המועצה ראש לשכת
מקומית מועצה

סביון
2020 במרץ 04מתאייר on' 03/20 המג■■! מן מועצה ישיבת פרוטוקול

נוכה■□: מוטי לנדאו, יעל ויסמן, ליאור טוביה, רועי הורוביץ, דפנה שפיגלמן, דורון ויי סברוד.

מוזמנים: עופר שפיר יועמ״ש, מירי לוין גזברית, אביטל קינן מהנדסת, אח■ קרן מבקר, ישראל זרי דובר, 

חינוך. מחלקת מנהלת נביא בן תמי

גור. אורן ליכטנזון, זאב פינס, דנה נעדרים:

הישיבה. את פותח מוט■

פרוטוקולים אישור .1

 בפברואר 05 מתאריך 02/20 מסי המניין מן מועצה ישיבת פרוטוקול אישור להצבעה מעלה אני מוטי:
2020.

אחד. פה אושר הפרוטוקול הצבעה:

הישיבה. את עוזבת יעל
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לסדר והצעות שאילתות .2

דורון התיכון, כיכר במכרז האומדנים - שאילתה

26.02J020

!•סבחד דוחן

התיכון ככר במכרז האומדנים - שאילתה
1950תטיא- המקומיות. המועצות art הטליטית לתוספת 41 סעיף לפי טאילתה

?01 600,000 בסף 2019מפסתאר האומדן טל התתטיב פירוס מהו .1

בסך הטל• האומדן ב־ן1 ט 800.000 נסך הראשון האומדן ב־ן ההפרש מקור פה 2

סי 450.000

:06.03-2020 ביום טאוטור יקצין־ הצקטר

21.2.19

בצומח תניעה מעגל להדמות בקטר
ר,>3ר.ג ■ ו-.גדרות - הת-כוו

 משרד ידי על אושר תתיכון-הגדרות-הגבעה בצומת תנועה מעגל הקמת
התרובורו־..

₪ 800,000 - עלות אומדן

:19.02.2020 ביום המנרו■□ □ועדת שהוצג האומדן

מע״מ( )כולל ₪ 455,949 - 13.02.2020 אומדן
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לשאילתה: תשובה

מכרזים. ועדת היא זו שאלה לברר המסגרת .1

 כך על הסבר וקיבלת הכיכר מכרז על דיון .במסגרת מכרזים .בוועדת זו שאלה העלת .2

מאביטל

שקיבלת: ההסבר להלן .3

התחבורה. למשרד הגשתו לצורך קודמים ופרויקטים ניסיון עפ״י נעשה לפרויקט האומדן א.

וכדומה. בעצים טיפול גבוה, מתח עמוד העתקת שכלל דפנה, הר / מבואות כיכר לדוגמא

התב״ר. ואישור התחבורה משרד אישור לאחר רק נעשו ואומדן מפורט תכנון ביצוע ב.

חשמל. חברת עמוד של והעתקה ,מדידות תכנון הכיכר, ביצוע כולל התב״ר ג.

יידרש. אם להעתקתם, ההוצאה בחשבון שנלקחה ומקורות בזק קווי עוברים העבודות באזור ד.

לקרנות. יוחזר הוא בתב״ר כסף יישאר העבודות ובגמר במידה ה.
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דורון מכרזים. לסדר- הצעה

26.02.202C

ויסבוזד ז־וחן

מכחים - היום יסדר הצעה

 )א(, המקומיות המועצות לצו השלישית לתוספת 27 סעיף לפי היו□ לסדר הצעה

1950-התשי״א

 מכרז לבטל רשאית המועצה לפיו התנ״ה, סעיף יכללו המועצה מכרזי .1
 מנורה הלנת בין לאזן זאתבמסרה בלבד. אחד נשיר מציע יש בו במקרה

 המועצות לצו הרביעית לתוספת (1)22 סעיף ובין (6283/84 )ע״א
.1950התשי״א- המקומיות,

 הבאי□ המסמנים יוצגו במכרז זונה בחירת על המנרזים בוועדת דיון בכל .2
)בכתב(:

 סף תנאי עיקריים, עלות סעיפי דוגמת המכרז, עיקר של קצר תיאור 2.1
וכיו״ב. המכרז משך מסחריים.

האומדן. חישוב אופן של פירוט 2.2

 העלות ואת שלהן הניקוד ושל ההצעות וכל האומדן של השוואה 2.3

היה(. )אם הקודם במכרז הכוללת

 עקב המתוכננת ההוצאה מן בפועל ההוצאה לחריגת הסיכונים סקירת 2.4

מראש. צפויים בלתי דברים

 ולא■ לעמידה התייחסות היתר בין שתכלול משפטית דעת חוות 2.5
המכרז. מתנא• חריגה הסף. בתנאי עמידה

הוועדה. תבר• כל בין •ופצו המכרזים וועדת ישיבות של הפחטוקולים כל .3

 ־־וז־־־ה תתנער די ־“ אם הנזר. עד :לד, דרך תועדה ץ“-.® לא (1)22
 כאכזר. תיעדה הכדינה תיעדה; בפני לד־־ז דה— שדהרה או שה־זסר.

—יתזז־ הנימיק־ם א־. מרוסוקול תרש־ם

תשובה:

המועצה. חברי בסמכות ולא מכרזים ועדת בסמכות הנושא
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דורון מצטיין, תושב לסדר- הצעה

26.02.202C

Tnio-i דוחן

מצטיין תושב - היום לסדר הצעה

 )א(, המקומיות המועצות לצו השלישית לתוספת 27 סעיף לפי היום לסדר הצעה

1950התש׳״א-

 בסביון הקהילה ולמען הצבור למען פעילות של הנדרש הזמן משך קיצור .1

שני□. 3ל- 10מ- התנדבות■ באופן

 מהווה אשר הארצית, ברמה סביון תושב של פעילות של קריסריון הוספת .2
לחברה. משמעותית תרומה

 3ל- שנים 10 מ- מצטיין" שב1"ת לתואר הסף תנאי את להפחית דורון של הצעתו עם מסכים אני מוטי:
 נעלה השכונה. במשמר פועלה על המליצו תושבים שעשרות ינקו רינה הגב' של המקרה לדוגמא שנים.

להצבעה: הסף תנאי קיצור נושא את

אחד. פה אושר מצטיין" ל"תושב הסף תנאי קיצור הצבעה:

מצטיינת" "תושבת תואר ■נקו לרינה להעניק ההצעה את להצבעה מעלה אני מוטי:

אחד פה אושרה ההצעה הצבעה:

 בבית הרבה ההתנדבותית פעילותו על סביון" "יקיר התואר את ברימה לגין להעניק מציע אני מוטי:
המתים. ובקבירת העלמין

אחד פה אושרה ההצעה הצבעה:

 הקשר בכל שנים לאורך הרב פועלו על סביון" "יקיר התואר את סוויד לרפי להעניק מציע אני מוטי:
ביישוב. וגינון נוי לחזות

אחד. פה אושרה ההצעה הצבעה:

 מאחר חיים. להצלת פעילותה עבור מצטיינת" "תושבת תואר מגן ■ולנדה לגבי לתת הצעה הגיעה מוט•:
הבאה. המועצה לישיבת תדחה וההחלטה הנושא את "בדק רועי זו, פעילותה על הרבה יודעים ואננו
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קבורה תקנון .3

- המעודכן הקבורה לתקנון ההצעה את מציג מוטי:

סביון העלמין בית יי קבורת תקנון

תושב הזכאי למקום קבורה, כהגדרת התקנון, יהיה רשאי לרכוש חלקת קבר לקבורת כפולה,  זאת

עבור בן משפחה נוסף, ככל שלא יהיה בכך בכדי להביא לחריגה מהיקף הזכאות של משפחתו. 

הזכאות לרכישת חלקת קבר בקבורת מכפלה תינתן בהתאם להוראות התקנון ולתעריפים  הקבועים

בו.

זכאות תנאי .1

:כדלקמן המשמעויות הבאים למונחים יהיה זה במסמך .1.1

:הבאים התנאים כל במצטבר בו שמתקיימים מי - סביון״ ״תושב

סביון. של שיפוטה בתחום קבע דרך מתגורר והוא בסביון חייו שמרכז מי א.

 מען מגוריו במרשם האוכלוסין הינו בסביון )מי שמען מגוריו במרשם האוכלוסין  היהב.
ב״גני יהודה" בטרם זו אוחדה עם סביון, יחשב לעניין תקנון זה כמי שמען מגוריו היה 

בסביון בתקופה שקדמה לאיחוד כאמור(.

אחות , אח הורה, - ראשונה מדרגה משפחה בן 1.2

 אחד שדה קבר של בשטח השני גבי מעל האחד נפטרים לשני קבר - כפולה קבורת 1.3

ובעומק כפול על מנת לנצל בצורה מרבית את מלאי הקרקע.

בסביון. העלמין בבית להיקבר זכאי להלן, המפורטים התנאים במי העומד .2

סביון. תושב היה פטירתו, שבמועד מי .2.1

:במצטבר הבאים התנאים בו מתקיימים אך סביון, תושב היה לא פטירתו שבמועד מי .2.2
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מצטבר. במניין שנה, 25 לפחות סביון תושב היה א.

 מחצית על העולה תקופה חלפה לא סביון תושב להיות פסק בו מהמועד ב.

התקופה בה היה תושב סביון.

העלמין. שבבית הצבאית בחלקה להיקבר דין פי על זכאי פטירתו, שבמועד מי .2.3

2.4. מי שבמועד פטירתו לפחות אחד מהוריו הינו תושב סביון ומען מגוריו הרשום במרשם 

האוכלוסין הינו סביון יוכל להיקבר בקבורת מכפלה באותה חלקת קבר של  הורהו.

₪. 10,000 תהא הקבורה עלות

2.5 מי שבמועד פטירתו אחד מילדיו הינו תושב סביון שמען מגוריו הרשום במ רשם

האוכלוסין הינו סביון, יוכל להיקבר בקבורת מכפלה באותה חלקת קבר של  ילדו

₪. 80,000 של בעלות שתירכש

להלן. 3 בסעיף כאמור קבר חלקת לעצמו ששריין מי 2.6

3. מי שבן זוגו או ילדו נקבר בבית העלמין בסביון, והוא עצמו תושב סביון ב מועד

הפטירה, זכאי לשריין לעצמו חלקת קבר ליד בן זוגו או ילדו, לפי העניין ובמידת 

האפשר, ובתנאי כי יודיע בכתב על רצונו לעשות כן למועצה בתוך שלושה חו דשים

ממועד פטירת בן זוגו או ילדו, וכן כי ישלם למועצה אגרת שמירה חלקה בסכום כפי 

שיאושר מידי פעם בפעם על ידי מליאת המועצה ובהתאם להנחיות המשרד ל שירותי

דת.

כלליות הוראות .4

המועצה. ידי על ייקבע הקבר חלקות מיקום .4.1

 יימסר ואשר המועצה, ידי על לפעם מפעם ייקבע אשר למפרט בהתאם יוקמו המצבות .4.2

לכל המעוניין במזכירות המועצה.

לעיל. .3 בסעיף הקבוע הנוהל פי על זולת קבורה, מקומות שמירת תתאפשר לא .4.3

 הפונה לכל ויימסר המועצה של האינטרנט באתר יפורסם אלה מהוראות עותק .4.4
למשרדי המועצה.
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מוטי: אני מעלה להצבעה את אישור תקנון הקבורה המעודכן בכפוף לשני תיקונים שהציע דו רון.

אחד. פה אושר התקנון הצבעה:

לעתיד. ותיה וכני ורד בניהולה החינוך מערכת פעילות את מציגה תמי:

 ערר ועדת יו״ר אישור .4

מוטי: יש לנו שני צוותים לוועדת ערר, אחד משני היורי"ם עזב את היישוב. אני מציע את ח״ם ע שהאל
להיות יו"ר ועדת ערר מאחר והוא ע1״ד ובעל ניסיון בדיונים בבתי משפט.

אחד. פה אושר ערר ועדת ליו״ר עשהאל חיים של המינוי הצבעה:
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